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1. Діяльність ХНАУ ім. В.В. Докучаєва спрямовано на реалізацію
державної політики у сфері вищої освіти й агропромислового виробництва;
підготовку конкурентоспроможних фахівців, кваліфікація яких відповідає
вимогам національного та світового ринків праці; реалізацію інноваційних
наукових

досліджень;

поширення

наукових

знань;

збереження

та

примноження кращих традицій університетської освіти; залучення зовнішніх
стейкхолдерів та міжнародних партнерів.
Ця політика включає основні принципи забезпечення якості в ХНАУ та
розміщена на загальнодоступному сайті університету. Політику розроблено
відповідно до ESG [ESG, 2015].
2. Розробка освітніх програм ґрунтується на їх відповідності
визначеним для них цілям, зокрема, запланованим результатам навчання, і
Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, із залученням у
цей процес здобувачів та зовнішніх стейкхолдерів. Освітні програми
розробляють таким чином, щоб вони сприяли поступовому прогресу
здобувачів та містили чітко визначені етапи практичної підготовки і
результати навчання за кожним етапом навчального процесу [ESG, 2015].
3. Реалізація освітніх програм орієнтується на інтереси здобувачів
вищої освіти і мотивує їх брати активну участь у підвищенні якості
освітнього процесу. Систему оцінювання здобувачів розробляють з метою їх
мотивації для досягнення найкращих результатів навчання [ESG, 2015].
4. Забезпечення умов, необхідних для досягнення здобувачем прогресу
в академічній кар’єрі. Створення відповідних процедур зарахування,
визнання кваліфікацій та закінчення навчання.
Отримання здобувачем документа (додатка до диплома), що включає
роз’яснення здобутої кваліфікації, зокрема досягнуті результати навчання,
зміст і статус програми, яку здобувач успішно завершив [ESG, 2015].
5. Університет наймає компетентних високопрофесійних викладачів та
несе відповідальність за якість свого персоналу і забезпечення його
сприятливим середовищем, яке надає можливості для професійного розвитку,
заохочує наукову діяльність та інновації в методах викладання і
використання нових технологій. Крім того, університет забезпечує соціальну

підтримку персоналу і викладачів відповідно до трудового законодавства
[ESG, 2015].
6. Вище керівництво університету є лідером у реалізації політики
якості та прагне дотримуватися вимог зацікавлених сторін, розподіляти
ресурси

для

реалізації

політики

якості,

забезпечувати

постійне

вдосконалення управління освітньою і дослідницькою діяльністю відповідно
до стандартних вимог ISO 9001: 2015. Кожен працівник університету несе
персональну відповідальність за якість роботи в межах своєї компетенції
[ESG, 2015].
7. Розробляти й упроваджувати в дію системи збирання, аналізу та
використання

відповідної

інформації

для

ефективного

управління

програмами та іншою діяльністю університету, із залученням свого
персоналу і здобувачів [ESG, 2015].
8. Університет максимально широко публікує зрозумілу, точну,
об’єктивну, своєчасну і легкодоступну інформацію про свою діяльність на
офіційному сайті та своїх сторінках у соціальних мережах і шукає
можливості для роботи із ЗМІ [ESG, 2015].
9. Проведення моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм
із залученням здобувачів та інших стейкхолдерів гарантує досягнення
визначених для них цілей та повної відповідності потребам здобувачів і
запитам суспільства [ESG, 2015].
10. Функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату в наукових роботах працівників університету і
здобувачів вищої освіти. Дотримання всіма учасниками освітнього процесу
положень Кодексу академічної доброчесності університету [ESG, 2015].
11. Проходження зовнішнього забезпечення якості вищої освіти
відповідно до ESG [ESG, 2015] та національних вимог на циклічній основі.
Політику забезпечення якості вищої освіти Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва розроблено відповідно до
Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ESG, 2015).

